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Linha de Apoio à Produção – Já disponível para
candidaturas 

Visa apoiar as empresas dos setores da indústria transformadora, transportes e armazenagem a
fazerem face às necessidades adicionais de fundo de maneio, que resultam da subida de custos das
matérias-primas e energia, e da disrupção nas cadeias de abastecimento.  

- Dotação global de 400 milhões de euros; 
- Prazo de financiamento de até 8 anos, incluindo um máximo de 12 meses de carência de capital;  
- Podem candidatar-se Micro, PME, SmallMidCap, MidCap e Grandes Empresas, localizadas em
território nacional, que operem nos referidos setores e apresentem impactos financeiros resultantes do

aumento dos custos energéticos e/ou do aumento dos custos das matérias-primas.

Mais informações consulte aqui  

Destaques

https://lnkd.in/diqN4mgx
https://lnkd.in/diqN4mgx


Sustainable Foodtech Solutions (Anuga FoodTec) - 26 e 29 de abril | 2 de maio (Online)

Evento de Matchmaking - Sustainable Foodtech Solutions  

Esta iniciativa visa potenciar parcerias comerciais e/ou tecnológicas, quer do lado da oferta, quer do lado da
procura no âmbito da indústria internacional de alimentos e bebidas, desde a tecnologia de processo à tecnologia
de envase e embalagem, à segurança alimentar, dos materiais de embalagem à digitalização e intralogística.

Tem como principais destinatários: empresas, universidades, institutos e outras organizações ou entidades que
pretendam encontrar parceiros dentro ou fora da Europa.

Será realizado de 26 a 29 de abril de 2022 por ocasião da feira internacional ANUGA.

Os interessados deverão inscrever-se e submeter online o seu perfil para cooperação até dia 29 de abril.

Este evento está a ser organizado pela Enterprise Europe Network.

A EEN-PORTUGAL, consórcio liderado pelo IAPMEI que em Portugal representa a Enterprise Europe Network,
em conjunto com vários parceiros europeus, está a dinamizar encontros de negócios virtuais dedicados a diversos
setores.

Considerando a pertinência do evento, a Agrogarante vem desta forma divulgar uma iniciativa de valor
acrescentado, junto dos seus clientes, parceiros e demais interessados.

 

Saiba mais Sustainable Foodtech Solutions - Info (b2match.io)

Atualidade

https://sustainable-foodtech.b2match.io/


38ª OVIBEJA - Agrogarante marcará presença 

"Como Alimentar o Planeta" é o tema da conferência magistral da 38ª
OVIBEJA que está agendada para a semana de 21 a 25 de abril de 2022.

Ler notícia completa  

54ª edição AGRO em Braga – Agrogarante presente
em mais uma edição! 

A Agrogarante prima por manter uma relação de proximidade junto do
setor agrícola e agroindustrial, marcando presença em certames que
dinamizam o setor! Desta forma, marcou presença em mais uma edição
da AGRO – Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação,
no Altice Forum Braga, que decorreu entre os dias 24 e 27 de março.

Ler notícia completa  

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos
Verdes satisfeita com a redução do preço do gasóleo 

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)
recebeu “com satisfação” a medida anunciada pelo Ministério da
Agricultura, que prevê uma redução do preço do gasóleo colorido e
marcado agrícola. 
A medida anunciada prevê uma descida de 3,432 cêntimos por litro de
gasóleo colorido e marcado agrícola, a partir de 21 de março. Tal
representa um apoio global no valor de 2,7M€. A portaria que permite a
redução de tributação em sede de ISP tem efeitos até 30 de junho.

Ler notícia completa  

Investigadores do projeto OLEAdapt solicitam apoio
de agricultores na recolha de dados 

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/38-ovibeja-agrogarante-marcara-presenca/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/54-edicao-agro-em-braga-agrogarante-presente-em-mais-uma-edicao/
https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/a-comissao-de-viticultura-da-regiao-dos-vinhos-verdes-satisfeita-com-a-reducao-do-preco-do-gasoleo/


No âmbito do projeto “OLEAdapt – Estratégia de gestão de pragas para a
resiliência e sustentabilidade da olivicultura face às alterações
climáticas”, investigadores da Universidade de Évora estão a tentar
recolher informações mais precisas sobre as áreas de distribuição das
variedades de oliveira cultivadas em Portugal. Os investigadores apelam
à ajuda de «todos» os agricultores e intervenientes ligados ao olival para
a recolha de dados, a partir dos quais se pretende «desenvolver uma
base de dados de distribuição geográfica das variedades cultivadas em
Portugal».

Ler notícia completa  

Tome nota

Está aberta a operação 3.2.2. “Pequenos Investimentos nas explorações agrícolas –
Mitigação dos efeitos da seca fora dos territórios vulneráveis ao perigo de incêndio” 

Esta operação está aberta de 11 de março de 2022 às 17:00 a 16 de maio de 2022 às 17:00, visa a melhoria das
condições de vida, de trabalho e de produção, com reflexo no desempenho das explorações agrícolas, mediante a
realização de investimentos materiais de pequena dimensão, de natureza pontual e não inseridos em planos de
investimento, que, pelos baixos montantes envolvidos, dispensam uma análise aprofundada, justificando-se um
processo de candidatura simplificado.

Para mais informações em  

Subsetor do Milho 

O milho é um cereal que pertence à família das gramíneas. No contexto agrícola o milho é das
culturas temporárias mais importantes e mais cultivadas em Portugal, com uma área instalada que
rondou os 144 mil hectares em 2020. É uma cultura associada quer à produção de silagem quer à
produção de grão. As sementeiras iniciam-se no final do Inverno, prolongando-se por toda a
Primavera. A colheita dá-se no final do Verão.  
O milho em Portugal é instalado sob dois tipos de categorias: Forrageiro – essencialmente cultivado
para alimentação animal; em Grão – grande parte com destino à indústria de Fabricação de Rações
para alimentação animal, e uma parte menor para consumo humano.  
No que respeita ao sistema de produção da cultura, temos: Regadio – é a mais dispendiosa, porém é

também a mais rentável e a que proporciona maior valor acrescentado; Sequeiro – é o mais

https://www.agrogarante.pt/pt/noticias/investigadores-do-projeto-oleadapt-solicitam-apoio-de-agricultores-na-recolha-de-dados/
http://www.pdr-2020.pt/O-PDR2020/Arquitetura/Area-2-Competitividade-e-Organizacao-da-Producao/Medida-3-Valorizacao-da-Producao-Agricola/Acao-3.2-Investimento-na-Exploracao-Agricola/Operacao-3.2.2-Pequenos-Investimentos-nas-Exploracoes-Agricolas


económico, no entanto é muito menos rentável e assume pouca representatividade no território
português.

Saiba mais   
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